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³šîì ³¾þõ

íôðší

−ð×ëהראשונים מהיסודות  אחד  להקדים יש  זו  בפרשה  רבינו דברי את  להבין

עשרת  היות  והיא חסידות , בספרי  רבות  פעמים  המוזכרת  הקבלה , שבתורת 

נפש , בחינת  שהוא  האחד  אופנים. בשני לתחתונים בהתגלותם נחלקות  הספירות 

בנו תלויה  אינה זו  לקמן)שהנהגה  שיתבאר  כמו  – היושר  ידי על ממילא בדרך  היות (אלא היא 

את  מקיף  מחבירו הגדול  וכל  אלו, בתוך  אלו עיגולים  עשרת  בבחינת  הספירות  עשרת 

כל  הסובב ה' אור  הוא כולם  על  וסובב כתר , בחינת  שהוא  הגדול  העיגול  עד  חבירו,

הצמצום תכלית  על  מורה  ביותר  הקטן העיגול  שהוא  שבהעיגולים המרכז  ונקודת  עלמין .

והחושך . וההסתר 

óèíî חסידות בספרי שמשלו וכמו ברוחניות , אלא  בגשמיות  אינו העיגולים ענין 1שכל 

עצמו , את  לצמצם וכשרוצה  לתלמיד , להשפיע  שרוצה הרב למוח  משל  זה  על 

עצמו , לצמצם צריך  שאליה  התלמיד , הבנת  לדרגת  כביכול  בשכלו מקום נותן כביכול  אזי

שכלו  את  לצמצם  הוא  צריך  שאליו הצמצום  תכלית  דהיינו המרכז  נקודת  בבחינת  והיא

הוא התלמיד  למוח הרב מוח  בין החילוק  שלפעמים מכיון ואמנם  יבינו, שהתלמיד  בכדי

צריך  ולפעמים  התלמיד , לשכל  הרב משכל  רבים  צמצומים צריך  אזי  כלל  ערוך  לאין

של  דרגות  לעשרת  הצמצומים נחלקים  כללי ובאופן מספר , אין עד  רבים  צמצומים

הקדושות . הספירות  עשרת  שהם  צמצום 

úåøòäå úåôñåä

מש"כ1. עוד  וראה שם. בהערות ועי ' בפנים, כמבואר 

äøåúאדמו "ר  éèå÷éìá àéðúä ìòá, נה השנה  לראש (דרושים 

בחי 'א ) הפרדס  בלשון  הנק ' הא' השתלשלות מיני  ב' יש :

ענין  והוא מעילתו  מוקף עלול  שכל  ועלול , עילה

צד לכל  מקיף העליון  שהעיגול  שבע"ח העיגולים

נכלל הוא שבתוכו  שהעיגול  דהיינו  שבתוכו  להעיגול 

שתופ  הרב  עד "מ הוא והענין  אליו , כלובטל  את ומשיג  ס

קוטן  שמפני  ופנה, צד  מכל  ממנו  המקבל  התלמיד  השגת

בשכל ומוקף נתפס הרב בעיני  התלמיד  והשגת שכל 

ונמצא  מנה, מאתים בכלל  כי  בו  ונכלל  המשפיע הרב

רק  לעצמה נפרד  ודבר  יש בבחי ' אינה התלמיד  שהשגת

יוצא  שהעלול  והב' הרב בהשגת ובטלה כלולה שהיא

העלול התכללות כמו  אינו  שזהו  עצמו , בפני  גילוי  לידי 

עד "מ, בשכל  הכלולים השכל  אותיות כמו  העלה בתוך 

העלול בתוך  בהעלם מתלבשת שהעילה הוא נהפוך  אלא

שהשכל וכה "ג  במדות, שכל  או  בשכל  המשכיל  כח כמו 

או  המשכיל  וכח  ומורגשים, היש הם  הן  המדות או 

כו '. אין  בבחי ' בהעלם בהן  שופע השכל 
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ê®ôò של דרגות  עשרה  בעולמות  משער  שהקב"ה  השיעור  הוא העיגולים ענין כי

צמצ של  המצב תלוי יהיה  אלו דרגות  עשרת  שלפי מזו, למעלה זו וםקדושה

היינו  העיגולים שבתוך  הפנימי למקום  מגיעה  הקדושה וכשנקודת  בעולמות , והסתר 

מתנהגים העולמות  אזי העיגולים , כל  סובב שעליה נקודה  הנחשב ביותר  הקטן  עיגול 

גדול . פנים  והסתר  חושך  של  במצב

ðëñôîולא ישיר  באופן ובמעשיהם ישראל  בבני תלויה  שהיא  הנהגה  עוד  יש  זאת 

יש שבאדם  שכמו  היינו אדם , בבחינת  העיגולים  עשרת  היות  והיא בעקיפין,

חסד  כנגד  שהם ידים יש  ובגופו ודעת , בינה  חכמה  יש  האדם שבשכל  ספירות , עשרת 

על  ומתקשר  הרגלים  גבי על  והולך  הגוף , שהוא  בתפארת  ומתיחדים המחוברים גבורה 

דרגות  על  המורים ספירות , עשרה של  הנהגה יש  הרוחניים בעולמות  כך  היסוד , ידי

הספירות  עשרת  וכן קו, בצורת  הוא שהאדם  מכיון ישראל , בני מתנהגים  שבהם  הקדושה 

בעשרת  דבוקים  הם אזי במעשיהם יותר  נעלים ישראל  שבני וככל  קו, בצורת  הוא 

הגשמי  שבאדם כמו כי הקו, ראשית  שהוא החיות  לשורש  יותר  הגבוה  במקום  הספירות 

הקו  מראשית  הוא יושר  שבצורת  העולמות  חיות  תחילת  כך  מהמוח, הוא  חיותו תחילת 

שבהם ה' בחיות  דבקות  בבחינת  מתנהגים  ישראל  וכשכלל  שבו, המוח בבחינת  שהוא 

מעשיהם וכשמקלקלים שבקו, המוחין בבחינת  דבקים  הם  אזי  שבמוחם האלוקי ובשכל 

למטה . יותר  יורדים 
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’ê šþõ

íñ−õòí þìê¾ íô−š ðî½

äåöî:íéàîè øäèîå íéøåäè àîèîù äîåãà äøô

íêþòÌ"·Ó¯‰ ÏÚ „"·‡¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ¯‡·Ï Ì‚Â ,ÌÈ�Ù '·· ¯‡·Ï ÈÏˆ"Ó‰Ò)

(Á˜ ‰˘Ú.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓÂË‰ ÌÈ�˘Ï ·˘ÁÈ ‡Ï ‰ÓÏÂ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ ,Ï"ÊÂ
˙ÂÎ¯·„ ˜"Ù Ò"˘‰ ˘Â¯ÈÙ ,È‡�ÏÂÙÓ ÁÈÎÂÓ‰ ·¯‰Ó È˙ÚÓ˘„(·"Ú „)‰Ó È�ÙÓ

ÌÂ˜ ÛÈÒÂ˙ ‡ÏÂ ‰ÏÙ� ¯Ó‡�˘ ‰ÏÈÙ� ‰· ˘È˘ È�ÙÓ ,È¯˘‡· ÔÂ� ¯Ó‡� ‡Ï
ÌÂ˜ „ÂÚ ÏÂÙ�Ï ÛÈÒÂ˙ ‡ÏÂ ‰ÏÙ� ÈÎ‰ ÌÈˆ¯˙Ó ‡·¯ÚÓ· ,Ï‡¯˘È ˙ÏÂ˙·
‡Ï˘ ‰Ó ˙Â·È˙ ÛÈÒÂÓ ÍÈ‡Â ,ÍÎ ·È˙Î ‡Ï ˜ÂÒÙ· ‡‰ ‰˘˜‰Â .Ï‡¯˘È ˙ÏÂ˙·
ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó ˙„Â˜�˘ ,¯˘ÂÈ‰Â ÏÂ‚ÈÚ‰ ÔÈ�Ú ÌÈÈÁ ıÚ· ˘"Ó ¯‡È·Â .˜ÂÒÙ· ¯ÎÊ�

øåàéá

íéøåäè àîèîù äîåãà äøô äåöî

:íéàîè øäèîå

øàáì íâå ,íéðô 'áá øàáì éì äàøð

í"áîøä ìò ã"áàøä úééùå÷ עשה (סהמ "צ 

áùçéקח ) àì äîìå íäøáà øîà ,ì"æå

éúòîùã .äøäèå äàîåèä íéðùì

ñ"ùä ùåøéô ,éàðìåôî çéëåîä áøäî

úåëøáã ÷"ô( ע "ב øîàð(ד àì äî éðôî

äìéôð äá ùéù éðôî ,éøùàá ïåð

øîàðù( ב ה, ÷íe(עמוס óéñBú àì äìôðÈÀÈÉÄ
éëä íéöøúî àáøòîá ,ìàøNé úìeúaÀÇÄÀÈÅ
úìåúá íå÷ ãåò ìåôðì óéñåú àìå äìôð

äù÷äå .ìàøùé,מפולנאה àäהמוכיח 

úåáéú óéñåî êéàå ,êë áéúë àì ÷åñôá

.÷åñôá øëæð àìù äî

íééç õòá àúéàù äî øàéáå עיגולים (שער 

òöîàáוהיושר ) àåä õøàä æëøî úãå÷ðù

íéìåâò שהם עיגולים עשרה שיש דהיינו
גדול  מחבירו הגדול  כל  הספירות, עשרת
שורש  היא שבו המרכז ונקודת מחבירו,
העולמות, במציאות תחתונה הכי הנקודה
והנמוכה  הפנימית הנקודה שורש שהיא

ישראל  כנסת – כל 2שבמלכות ותכלית ,
היא  המלכות ספירת ומציאות הבריאה

úåøòäå úåôñåä

המגיד 2. מרן  בדברי  עוד  ע 'õéð'æå÷îוראה קודש (כתבי

עיגולים ) ד "ה  יצאו 34 בתחילה ויושר . עיגולים וזלה"ק:

שלכל לומר  רוצה הראשונה, הסיבה והוא העיגולים,

לזה, סיבה להיות צריך  מחודש ולדבר  הנפעלים

על נקרא והוא הנפעל , הדבר  זה המסבב הוא והסיבה

ח"ו  סבה היה לא יתברך  סוף ולאין  עיגולים. שם

[=כנסת  כ "י  עשה רק העולם, לבריאת לפעולתו 

את  מצמצם שהבן  כמו  והוא סבה, לעצמו  ישראל ]

[של שכלו  קטנות לפי  עצמו  את [האב שמצמצם האב,

לפי  הוא השפעתו  כל  כן  פי  על  ואף נמצא åøùåéהבן ],

העיגול , הוא ההשפעה (והיותר )הצמצום הוא [והיושר ]

עכ "ל .
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,ı¯‡‰Ó ‰ËÓÏ ‰ÏÈÙ�· ÛÈÒÂ‰Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï˘ „Ú ‰ÏÙ�˘ÎÂ ,ÌÈÏÂ‚Ú ÚˆÓ‡· ‡Â‰
:Á"ÁÙ„Â Ô·‰Â ‰ÓÈ˜ ‡¯˜� Ê‡ ,ÌÈÏÂ‚ÈÚ‰ ÌÈ¯ÊÂÁ Ì˘˘

øåàéá

שאין  זו, נקודה עד  ית' אלקותו להמשיך 
ענין  שכהרי במדרגה, ממנה יותר תחתון
אלקותו  להמשיך  היא המלכות ספירת
כל  בריאת שורש והיא בדווקא, בתחתונים
מתוך  העשירי העיגול  והיא העולמות,
כל  שבתוך  הנקודה היא העיגולים עשרת

העיגולים.

äìôðùëå המרכז לנקודת ישראל , כנסת
הנמוכה  הנקודה שהיא ãòביותר,הזאת

äèîì äìéôðá óéñåäì ìëåú àìù

íéìåâéòä íéøæåç íùù ,õøàäî שהרי
זה  עיגולים כשיש הוא, בעיגולים הסדר
עליון  שהוא עיגול  כל  אזי זה, בתוך 
ונמצא  למטה, יותר תחתון הוא אז למעלהה
במה  העיגולים דרגת למדוד  אפשר דאי
בגודל  אלא תחתונים או עליונים שהם
את  הסובב  הגדול  לעיגול  וקרבתם העיגולים

כשהקדושה  ונמצא העיגולים, כל 

הגדול  העיגול  - מלמעלה נופלת שבעולמות

למטה  העולמות, כל  את המקיף  אור שהוא

הצמצום  תכלית הקטןשהוא לעיגול  –

שהרי  יותר , ליפול  לה אפשר אי והחושך ,

האמצעית  מהנקודה למטה יותר כשתרד 

שהוא  המלכות את שסובב  בעיגול  תפגוש

סובב והוא בדרגה ממנה שלמעלה העיגול 

צדדיה, מכל  המלכות נקודת את והולך 

מצד  למטה יותר שהוא זה שעיגול  באופן

שני, מצד  גבוה יותר באמת הוא æàאחד 

äîé÷ àø÷ð אין כי הוא, הדברים ופנימיות

על  המורה הזו מהנקודה גדול  יותר חושך 

בתחילת  שיער שהקב "ה ההסתר תכלית

העולמות  מקום 3בריאת הקב "ה נתן ולא

יותר  לה אין שכך  ומכיון גדול , יותר לחושך 

קימה, ç"çôãå:אלא ïáäå

úåøòäå úåôñåä

מרן 3. בדברי  זה דבר  מבואר  éèå÷ìáוכן  àéðúä ìòáä

äøåúג)שלח בכללות (לז, בחי ' שני  שיש ידוע :

והם  ויושר  עגולים הנק' והם העולמות ההשתלשלות

הוא  ביניהם וההפרש כידוע. ורוח נפש בחי ' ג "כ 

בהתכללות  שם כלולים הם האורות עגולים דבבחי '

íìòä 'éçáá' בבחי פרטיות לפרטי  התחלקות מבלי 

הוא  שהעיגול  כמו  עגולים, בחי ' נקרא כן  ועל  גילוי 

היושר  ובחי ' כו '. התחלקות בו  ואין  אחת בהשוואה

פרטיות  לפרטי  ומתחלקים האורות כשמתגלים הוא

הוא  בזה והמשל  כו '. מיו "ד  ויו "ד  מיו "ד  כלולים להיות

כמו  דהיינו  וכוללו , העלול  את שמקיף העילה כמו 

צריך שכאשר  לתלמידו , שכל  שמשפיע הרב עד "מ

ולצמצם  ממדרגתו  לירד  מצטרך  אליו  השכל  להשפיע

ומשפיע  כו ' התלמיד השגת כלי  על  לעיין  שכלו  את

כל כולל  הוא הרי  שכלו , בעצמות אכן  ערכו  לפי  השכל 

ההשפעה  וגם לסופו . מראשו  התלמיד  של  שכל 

של שכל  ואופן  כציור  באמת שהיא להתלמיד  שמשפיע

אחת  בסקירה הרב של  בשכל  כלולה היא הרי  התלמיד 

מהרב  שנמשכה אחר  גם והנה לחלקים, התחלקות בלתי 

הוא  התלמיד  שכל  אזי  השגתו  בתחלת הנה להתלמיד ,

ואור  מהרב, לו  ששופע השכל  אותו  מאור  עד "מ מוקף

ומקיפו  והשגתו  התלמיד  שכל  על  עודף השכל  אותו 

קבלתו  בתחלת התלמיד  כי  היינו  הענין  וביאור  צד . מכל 

עדיין , לעומקו  השכל  משיג  אינו  לו  הנשפע השכל 
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í¾šíîÌ‚ ‡¯˜� ‰È‰È ¯˙ÂÈ ÏÂÙ�Ï ÂÚ˘¯· ÛÈÒÂÓ‰ Ú˘¯‰ Î"‡ ,‡Â‰„ Ô‡Ó
ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,¯‡·� ¯˘‡Î ÏÏÎ ‡È˘Â˜ ÂÊ ÔÈ‡˘ Ì‚ ‰�‰Â .‰ÓÈ˜ ÔÎ
,ÌÈÏÂ‚Ú ÍÂ˙·˘ ¯˘ÂÈ‰ ÔÈ�Ú ÈÎ ,¯ÂˆÈ˜· ÔÎ Ì‚ Ï"�‰ ‡È˘Â˜ ¯‡·Ï ÈÏ ‰‡¯�
È„È ÏÚ ‡Â‰ ‰˙ÓÈ˜ Â‡ ‰˙ÏÈÙ� ÔÈ�Ú ‰�‰Â .Ú„Â�Î Ì„‡ ÛÂˆ¯ÙÂ ‰ÓÈ˜ ‡Â‰

øåàéá

óéñåîä òùøä ë"à ,àåäã ïàî äù÷äå

ïë íâ àø÷ð äéäé øúåé ìåôðì åòùøá

,ììë àéùå÷ åæ ïéàù íâ äðäå .äîé÷

øàáð øùàë יותר ליפול  אפשר דאי

המרכז, éìמנקודת äàøð íå÷î ìëî

éë ,øåöé÷á ïë íâ ì"ðä àéùå÷ øàáì

äîé÷ àåä ,íéìåâò êåúáù øùåéä ïéðò

òãåðë íãà óåöøôå העיגולים שסדר היינו

הספירות  שעשרת הוא היושר בסדר

באופן  למטה מלמעלה בסדר מיוסדים

úåøòäå úåôñåä

בלתי  כלל  דרך  רק הוא השכל  שהשגתו  דהיינו 

דבר  כל  והסברות השכל  חלקי  כל  על  לעמוד  התחלקות

לשכל מקיף הוא השכל  אותו  כללות וע"כ  עצמו . בפני 

וזהו  התחלקות. ובלתי  עדיין  לבד  מקיף בבחי ' התלמיד 

אחר  הנה אמנם דעגולים. ספירות עשר  לבחינת משל 

לעומקו  וירד  השכל  בשפע התלמיד  כשמתבונן  כך 

שפע  לאותו  מקיף שכלו  אדרבה יהיה אז  היטב, וישיגו 

ממש  פנימי  אור  בבחי ' השכל  שפע בו  שיכנס השכל ,

כל שבו  הסברות חלקי  כל  על  יעמוד  וגם יפה שישיגנו 

והוא  לבד , כלל  בדרך  ולא עצמו  בפני  מכונה על  אחד 

עגולים  נקרא ולכן  או "פ, בחי ' שהוא יושר  בחי ' עד "מ

ומדרגה  מעלה שהוא רוח בחינת הוא ויושר  נפש בחי '

דגדלות  מוחין  וכענין  כך  אחר  ובא נפש, מבחי ' עליונה

בר  ב' צ"ד  ח"ב בזהר  וכמ"ש דקטנות מוחין  אחר  שבא

יהבין  יתיר  זכה כו ' נפשא ליה יהבין  אתיילד  כד  נש

כו ' רוחא ג')ליה ענף  ויושר  עגולים  שער  בע "ח .(וכמ"ש

העגולים  ענין  למעלה למשכיל  יובן  זה ממשל  והנה

הנמשכים  עליונים שאורות הוא העגולים דבחי ' ויושר ,

גילוי , בבחי ' עדיין  נגלים אינן  יתברך  המאציל  ø÷מן 

íìòä 'éçáá íä התחלקות בלתי  יחד  כלולים והם

בפני  החכמה כח עצמו , בפני  דבר  להיות לפרטיות

כלולים  הם  אלא כו ', עצמו  בפני  החסד  וכח עצמה

בבחי ' שאינו  מפני  והיינו  אחת בהשוואה יחד  ומוקפים

האורות  בחי ' הוא יושר  ובחי ' העלם. בבחי ' רק גילוי 

כל התחלקות בבחי ' הם שאז  ומתגלים, יורדים כשהם

עצמו ... בפני  ספי '

בכל נמצאים הם ויושר  עיגולים הללו  בחינות שני  והנה

לפני  דהיינו  דרגין , כל  סוף עד  דרגין  כל  מריש העולמות

הם  אלו  שהעלמות אעפ"י  והנה ובאצילות... אצילות,

זה  בצמצום המכוון  כי  עליונה, קדושה מבחי ' בודאי 

כי  בפי ' במ"א וכמבואר  הנבראים שיתהוו  בשביל  הוא

עצמו  הוא אלקים דשם שהצמצום האלקים הוא הוי "ה

עד ההשתלשלות בריבוי  זה כל עם כו ', הוי ' בחי '

וארץ  שמים נתהוו  שמהם דעשיה בעגולים שנמשך 

בעליל וכנראה העגולים מבחי ' שהם הגשמיים

בט  עגולים הם עגול ,שהשמים הוא הארץ כדור  וכן  בען 

øåîâ íåöîö äæî äååäúð úåìùìúùää éåáéøá äðä

úà äéçîä é÷ìàä çë 'éçá íìòúðù ,ìåãâ íìòäå

íéîåöòå íéáø íéùåáìá ùáìúðå íìåòä הוא עולם כי  ,

זהו  להעלים השרשים כל  ושרש כנודע. העלם מלשון 

בהם, מתעלם שהאור  העליונים דעגולים ההעלם מבחי '

הכלים  להיות באצילות נמשך  שמזה מתגלה ואינו 

גילוי  שיהיה אותם, ומעלימים האורות על  מכסים

הגורם  הוא שמזה בגבול , בתוכם מוגבל  החיות

גמור  העלם בחינת יהיה ההשתלשלות שבריבוי 

עד רבים, בלבושים ויתלבש האלקות הכח שיתעלם

עצמו  בפני  ודבר  יש  הוא העולם כאלו  נראה שיהיה

כ "ב *) כ "א  פרק  בסש"ב  מזה  :(וכמ"ש
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¯‰ÂÊ· ˘"ÓÎÂ ,‰˙ÓÈ˜ ÌÈ˜È„ˆ‰Â ,‰˙ÏÈÙ� ÔÈÓ¯Â‚ ÌÈÚ˘¯‰ ÈÎ ,Ì„‡ È�· ‰˘ÚÓ
˜Ï· ‰˘¯Ù(·"Ú ˆ˜)¯˘Ù‡ È‡Â .˘"ÂÚÈ 'ÂÎÂ Â¯·„ È˘ÂÚ ÁÎ È¯Â·‚ È˜Â�È ‡Â‰‰ ,

˙Â·˜Ú· Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÎÂ ÔÈÏ‚¯· ÔÈÏ‚¯ ÈËÓ„ „Ú Ì‡ ÈÎ ,¯˙ÂÈ ‰ÏÈÙ� ÌÂ¯‚Ï
'ÂÎÂ ‡ÁÈ˘Ó(·"Ú ËÓ ‰ËÂÒ)ÔÈ�Ú Ì˘ ¯‡Â·Ó„ ˘"˜ ˙ÂÎÏ‰ ÌÈÈÁ ıÚ È¯Ù· ˘"ÓÎÂ ,

.¯"‰„‡ ‡ËÁ È„È ÏÚ ˙ÂÙÈÏ˜· ÂÏÙ�˘ ˙ÂˆÂˆ�Â ˙ÂÓ˘� ¯¯·Ï ,‰�ÈÎ˘‰ ˙ÂÏ‚

øåàéá

דהיינו  בדרגתם העליונות שהספירות
ודעת)המוחין בינה ודבקים (חכמה יותר גבוהים

ההשפעה, תחילת שמשם הקו לראשית
התחתונות  לספירות השפע  יורד  ומשם
הספירה  שהיא המלכות עד  המידות שהם

התחתונה.

úìéôð ïéðò äðäåìò àåä äúîé÷ åà ä

ïéîøåâ íéòùøä éë ,íãà éðá äùòî éãé

,äúîé÷ íé÷éãöäå ,äúìéôð כן דעל 
בדמות  מיוסדים ונפשו  האדם גוף  צורת

האדם של  שהמוח  דהיינו בינה היושר, (חכמה

מהם ודעת) ולמטה למעלה, הם שבראשו
המידות כנגד  שנמשלים (חג"ת האיברים

יושר נהי "ם) שבבחינת הספירות שכל  מכיון ,
אדם, בני במעשי àúéàùתלויים åîëå

÷ìá äùøô øäåæá( ע "ב é÷åðé(קצ  àåää ,

כ) קג, Bøáã(תהילים éNò çë éøabל ׁשמע ÄÉÅÉÇÉÅÀÈְִַֹ
ּדברֹו ù"åòé.ּבק ֹול  'åëå ְְָ

íà éë ,øúåé äìéôð íåøâì øùôà éàå

ïéìâøá ïéìâø éèîã ãò כשימשך היינו

שמשם  יושר שבבחינת הספירות של  הקו

הדרגה  עד  האלוקית ההשפעה יורד 

הפנימי, העיגול  שהוא ביותר התחתונה

כביכול  נמצאים העיגולים וגם היושר דגם

ששיער  המקום שהוא  אחד  חלל  בתוך 

היושר  וכשקו העולמות, לצמצום הקב "ה

ששם  העיגול  לאמצעית שמגיע  עד  יורד 

תכלית  על  המורה האמצעי העיגול  מקום

הוא  יושר שהרגלי נמצא אזי החושך ,

העיגולים  של  הרגלים של  דרגה באותו

העיגולים, של  החושך  מקום דהיינו

'åëå àçéùî úåá÷òá ì"æç øîàîëå

ע "ב ) מט  היושר (סוטה קו ירידת על  מרמז שזה

רגליים, בבחינת שהוא הנמוך  למקום

ù"÷ úåëìä íééç õò éøôá ù"îëå4

øøáì ,äðéëùä úåìâ ïéðò íù øàåáîã

éãé ìò úåôéì÷á åìôðù úåöåöðå úåîùð

.ø"äãà àèç

úåøòäå úåôñåä

חיים4. עץ פ "ג)פרי  שמע  הקריאת  כבר (שער  אמנם :

כי  ענינו , מה באמתיות השכינה גלות ענין  הודעתיך 

נשמות  של  הניצוצין  כל  נפלו  אדה"ר  חטא ע"י  הלא

משם  לצאת כח בהם ואין  הקליפות , לתוך  הקדושות

ואז  עמנו , שכינה שגלתה יתברך  השם רחמי  לולי 

אותן  מלקטת היא הקליפות, תוך  הכנסתה ע"י 

זה  גלות קיבץ יסתיים וכאשר  הקדושות, הנשמות

רגלין  מטא דהוי  עידנא הוי  אז  הקליפות, מבלוע

כנז ' לנצח המות בלע הכתוב יתקיים ואז  ברגלין ,

פקודי . פ' בזוהר 



ï ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

‰�ÈÎ˘‰ Ï‡ ÔÈ·˜Â� ÔÈÓ ‰˘Ú�Â ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÂ ˙ÂˆÓ ÔÈ˘ÂÚ‰ Ï‡¯˘È È„È ÏÚÂ
ÌÈÏ‚¯‰ „Ú ˘‡¯‰ ÔÓ È¯Ó‚Ï ¯¯·˙È ¯˘‡ÎÂ ,ÌÂÈÂ ÌÂÈ È„ÈÓ Ì˙Â‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â

Áˆ�Ï ˙ÂÓ‰ ÚÏ· Ê‡(Á ,‰Î ‰ÈÚ˘È)ÌÂ˘Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÔÎ Ì‡ .˘"ÂÚÈ 'ÂÎÂ ‡"Ò‰ Ì‰˘
˙¯Â·‚˙ ‡Â‰ Ê‡„ ÔÈÏ‚¯· ÔÈÏ‚¯ ÈËÓ„ Ì‡ ÈÎ ,¯˙ÂÈ ‰�ÈÎ˘‰ „È¯Â‰Ï Ú˘¯

˙·ÈÒ Ì¯Â‚ ˙ÂÏ‚‰ Û˜Â˙Â ,ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ÔÈÏ‚¯· ÔÈÏ‚¯ ÔÈÓÏ˙˘È˘ ‰ÏÂ‡‚‰
˙ÈÏÚÏ Ì¯Â‚ Ê‡Â ,ÂÏÎÈ Ô˘Ú· ÌÈÚ˘¯‰ Ì‚Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒ‰ ÚÏ·Â ,¯¯·˙‰Ï
ÌÂ˜ Ê‡ ,¯˙ÂÈ ‰ÏÈÙ� ÛÈÒÂ‰Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ‰˙ÏÈÙ� È„È ÏÚ ‰�ÈÎ˘‰

:Ô·‰Â Ï‡¯˘È ˙ÏÂ˙·

øåàéá

íéùòîå úåöî ïéùåòä ìàøùé éãé ìòå

äðéëùä ìà ,ïéá÷åð ïéî äùòðå íéáåè

íåéå íåé éãéî íúåà äìòî àéäå השכינה

שבעשרת  התחתונה הספירה בבחינת שהיא

כח הוא - יושר, בבחינת הרגליים הספירות,

בעולם, שמים מלכות גילוי של  הקדושה

בני  של  והמצוות התורה ידי על  כח  המקבל 

הרצון  שהוא נוקבין", "מין הנקרא ישראל 

ונותן  המשפיע  אל  להתבטל  המקבל  של 

החיות  את מעלה היא להשפיע , כח  בזה לזה

החיות  הוא – רגליים שבבחינת שבעיגולים

התחתונים. העולמות את שמחיה האלוקי

ãò ùàøä ïî éøîâì øøáúé øùàëå

íéìâøä שבעולמות החיות כל  שיתברר

החיות  כל  ויהיה העיגולים, בבחינת

קו  ידי על  בקדושה מבורר שבעולמות

ומעשים  ומצוות תורה על  המורה היושר

ישראל  לבני כח  יש כן ידי שעל  טובים,

החיות  על  המורה הגשמיות עניני את לקדש

לשרשם , ולהעלותם òìáשבעיגולים, æàÄÇ
çöðì úåîä( ח כה, àøèñä(ישעיה íäù ÇÈÆÈÆÇ

àøçà החיים העדר המוות, שהיא

שכל  מכיון קיום, לה יהיה לא האלוקיים,

שבה  הקדושים הניצוצות ידי  על  היא קימה

הבירור ù"åòé.לפני 'åëå

ãéøåäì òùø íåùì øùôà éà ïë íà

øúåé äðéëùä של האמצעית מהנקודה

הצמצום  תכלית על  המורה העיגולים

æàãוהחושך , ïéìâøá ïéìâø éèîã íà éë

úåìâä ó÷åúå ,íéðåöéçä úøåáâú àåä

ïéìâø ïéîìúùéù äìåàâä úáéñ íøåâ

øøáúäì ïéìâøá קו יורד  כן ידי דעל 

שבעולמות  הקדושה  החיות שהוא היושר

טובים, ומעשים תורה ידי  על  שנמשך 

האמצעית  הנקודה שהוא הנמוך  למקום

ישראל  כשבני עבודה וע "ד  שבעיגולים,

את  עובדים זה כל  ועם ממדרגתם, יורדים

בה, נמצאים שבהם הנמוכה בדרגה הקב "ה

שבעולמות  החיות את הם מבררים אזי

זו. לדרגה àøçàהשייכים àøèñä òìáå

íøåâ æàå ,åìëé ïùòá íéòùøä íâå

íå÷îá äúìéôð éãé ìò äðéëùä úéìòì

íå÷ æà ,øúåé äìéôð óéñåäì ìëåú àìù

.ïáäå ìàøùé úìåúá
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’ë šþõ

³−−ñ¼¾õòî íò¾ óñî¼ë ³î®î®−òí

íïî‡ÓËÓ˘ ,Ï‡¯˘È ‰¯Ò ‰¯¯ÂÒ ‰¯ÙÎ ÌÈÚ˘¯‰ Ì‰Â ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ÔÈ�Ú
È·‡ ÌÈ‡¯˜�˘ ˙ÂÙÈÏ˜‰ È˜ÓÚ ÍÂ˙· ‰�ÈÎ˘‰ ˙ÏÈÙ� Ì¯Â‚˘ ÌÈ¯Â‰Ë
‰‡ÓÂËÓ Ô˙ÂÏÚ‰Ï ˙ÂÓ˘�‰ ÈˆÂˆ� ¯¯·Ï ÌÈ‡ÓË ¯‰ËÏ È„Î ,‰‡ÓÂË‰ ˙Â·‡

ÂÏ Ú¯Ï Ì„‡· Ì„‡ ËÈÏ˘ ¯˘‡ ˙Ú „ÂÒ· ,‰¯‰ËÏ(Ë ,Á ˙Ï‰˜)È·˙Î· ¯‡Â·Ó‰ ,
‡Â‰˘ ÂÓÎÂ .Ô·‰Â ,„Á‡ ÏÎ‰˘ „"·‡¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ¯‡Â·Ó Î"‡ .Ì˘ È"¯‡‰

øåàéá

íéòùøä íäå ,äîåãà äøô ïéðò äæå

àîèîù ,ìàøùé äøñ äøøåñ äøôë

êåúá äðéëùä úìéôð íøåâù íéøåäè

úåáà éáà íéàø÷ðù úåôéì÷ä é÷îò

äàîåèä גורמים הרעים, מעשיהם ידי על  ,

ממדרגתה, לירד  נצרכת שהשכינה הרשעים

שבנפשותיהם  האלוקי שחלק  דהיינו

שגופם  השפלה לדרגה עמהם לירד  מוכרח 

ולברר  משם לעלות שיוכל  כדי בה, חטא

ידי  על  הטומאה מתוך  הקדושה את
לשוב יוכל  בו שיעלו התשובה  שבהרהורי
בתוך  ה' אור את ולמצוא הקב "ה אל 

שם, הוא אשר íéàîèהחושך  øäèì éãë

úåîùðä éöåöð øøáì,בחטא שמשוקעים
úò ãåñá ,äøäèì äàîåèî ïúåìòäìÅ

åì òøì íãàa íãàä èìL øLà, ח (קהלת ÂÆÈÇÈÈÈÀÈÈÀÇ
íùט ) é"øàä éáúëá øàåáîä ,5.

ìëäù ã"áàøä úééùå÷ øàåáî ë"à

úåøòäå úåôñåä

הגלגולים5. שער  כז)עי ' כי (הקדמה  הודעתיך , וכבר  :

מעלתם  סדר  כפי  בעה"ז , וביאתם הנשמות טהרת אין 

ההיא  השעה זכיות כפי  המזדמן , כפי  רק ומדרגתם,

בטפת  ההיא הנשמה המשיך  אשר  התחתון , האדם של 

הנשמות  לפעמים כי  הקודמים בדרושים כמבואר  זרעו ,

הקליפות, בעמקי  עומדות ומעולות, גבוהות יותר  שהם

איזה  שיזדמן  רב  זמן  עד  משם, לצאת יכולים ואינם

הגרועות  ונשמות להוציאם. אליהם מתייחס זכות

האחדות  קודם בעה"ז , ולבא משם לצאת יוכלו  מהם,

ולפעמים  אליהם. המייתחס אז , הנעשה זכות לסבב

הקליפות  ורוצים בעה "ז , חטא איזה חוטא שאדם

אחת  נשמה לו  ממשיכים ואז  ולהטעותו , לאבדו 

הקליפות  מצולת ביון  טבועה שהיתה ,משרשו ,

אותם  ומוציאם וחיצונים, קליפות כמה עם ומעורבת

האדם  על  צלם בבחי ' משם, אותה וממשיכים משם,

כי  יארע ולפעמים יותר . להחטיאו  כדי  שחטא, ההוא

גדולה, נשמה היא עליו , שהמשיכוה הזאת הנשמה

והקליפות  הקליפות , בעמקי  טבועה שהיתה אלא

תשוב  ולא ביניהם אבודה היא כבר  כי  חשבו 

מקליפתה, ומתנערת  עוזרה, והקב"ה לקדמותה,

האדם  את מסייעת ואדרבה וקדושתה, כחה ומראה

פסוק סוד  וזהו  להיטיב. úòøùàíãàäההוא èìù

ìòéìáä íãàä èìù øùà úò ,ì"ø ,åì òøì íãàá

àåäå ,äùåã÷ä äîùðä àéäù íãàá ,äôéì÷ä ìù

äáøãàå ,äôéì÷ä ìù åúáåèì äúéäù áùç éë ,äòè

.íéèôùîã àáñá øëæðë ,åì òøì àåä הנשמה ואח"כ 

בעולם  אח"כ  היא גם ובאה ונטהרת, מזדככת ההיא

הנז "ל : ע"ד  הזה



¬ ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

ÏÚ ˙˘·Ï˙Ó ‰�ÈÎ˘‰ ,ÏÂÁ‰ ÈÓÈ 'Â Ì‰ ‰�˘· ÈÎ ,˘Ù�Â ‰�˘· ˘È ÍÎ ,ÌÏÂÚ·
ÌÈ˘ÚÓÂ ‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙ È„È ÏÚ ÔÈˆÂˆ� ¯¯·Ï ,‰‚Â� ˙ÂÙÈÏ˜ ÍÂ˙· Ë"ËÓ È„È
˘Ù�· ÔÎÂ .Ú„Â�Î ÌÂÈ ÏÎ· ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ�˘ ˙‡È¯˜ „ÂÒ Â‰ÊÂ .ÌÈ·ÂË
ÔÎÂ ,‰ÙÈÏ˜‰ ÔÓ ‡È‰˘ ¯ÓÂÁ‰ ÍÂ˙· ˙˘·Ï˙Ó ‰˘Â„˜ ‰Ó˘�‰ ,Ì„‡‰
Ï‡ ¯ÓÂÁ‰ ÚÈ�Î‰Ï ,ÛÂ‚‰ ÍÂ˙·˘ ‰Ó˘�‰ „ÂÒ· ÌÈÚ˘¯‰ ÍÂ˙· ÌÈ˜È„ˆ‰

øåàéá

.ïáäå ,ãçà

,ùôðå äðùá ùé êë ,íìåòá àåäù åîëå

ìåçä éîé 'å íä äðùá éë כנגד שהם
עשיה, יצירה בריאה התחתונים עולמות
הוא  שבהם והרע  ורע , טוב  בהם שיש
ידי  על  לבררם שיש הקדושים הניצוצים

ומעשה דיבור במחשבה (שלש עבודתינו

אלו) עולמות שלש  שכנגד äðéëùä,בחינות

è"èî éãé ìò úùáìúîבי"ע בעולמות
,äâåð úåôéì÷ êåúáהמעורב הרע  שהוא

בי"ע עולמות של  הקדושה דהיינו בקדושה,
אלו, מעולמות יותר נמוכה לדרגה שירדה
היתר, תאוות דהיינו נוגה קליפת שהיא
äãåáòå äøåú éãé ìò ïéöåöð øøáì

,íéáåè íéùòîå'ה את עובד  כשאדם כי
של  מאכלים ידי על  היא שחיותו בגופו
בזאת  מברר הוא נוגה, מקליפת שהם היתר
לקדושה  שמתעלים נוגה, מקליפת ניצוצין

ה'. את בהם עובד  שהוא ידי על 

ãçàå àø÷î íéðù úàéø÷ ãåñ åäæå

,òãåðë íåé ìëá íåâøúכח את להמשיך 
ויום  יום בכל  כי ויום, יום בכל  התורה
חדשים, וניצוצין בירורים יש החול  מימות
ליום  שמיוחדת הקב "ה של  חיות דהיינו
בדווקא  הזה היום עבודת ידי על  ורק  הזה,
שהוא  זה חיות ולתקן להעלות אפשר

הקדושים  .הניצוצות

äùåã÷ äîùðä ,íãàä ùôðá ïëå

ïî àéäù øîåçä êåúá úùáìúî

,äôéì÷ä הקדוש החלק  ואדם, אדם בכל 
עם  להתחבר מוכרח  הנשמה שהוא שבו
על  נוגה, מקליפת חיות שמקבל  שלו הגוף 
מקליפת  הניצוצין את להעלות שיוכל  מנת

כאמור, ה' עבודת ידי על  דהיינו ïëåנוגה

äîùðä ãåñá íéòùøä êåúá íé÷éãöä

óåâä êåúáùיעקב בתולדות וכמבואר
מקומות  בהרבה כלל 6יוסף  שכל  שמכיון ,

ידי  על  כן על  אחת, נשמה נחשבים ישראל 

úåøòäå úåôñåä

למשל 6. óñåéראה á÷òé úåãìåú(ז אות  "כי (הקדמה  ,

חפצה  והצורה יחידי  אדם בנפש וצורה חומר  שיש כמו 

כך קונו . רצון  עשות ע"י  בשרשה לדבק במושכל  ורצונו 

ובדברים  המותרות בתאוות ומתאווה חומד  שבו  החומר 

תחת  החומר  את להכניע והתכלית גשמיים, חומרים

כי  וצורה, חומר  יש העולם בכללות גם כך  הצורה.

במושכלות  העוסקים ישראל  אמוני  שלומי  אנשי 

ואנשי  הצורה. הוא יתברך , בו  לדבק הש"י  בעבודת

החומר . הם ארציות, בחומרי  העוסקים עם המוני 

אל כנשמה הצורה ידי  על  והשפע החיות להם שנמשך 

נבוכים במורה הרמב"ם וכ "כ  י"ד )הגוף. פרק  כי (ח"ג ,

כשפירש  ובעבודה, בתורה העוסק אנושי  מין  מובחר 



−³šîì ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

:Ô·‰Â Ô˙ÂÏÚ‰Ï ‰¯Âˆ‰

îíïîÏÂÙ�Ï È�˙ÈÁ„ ‰Á„ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘(‚È ,ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÎ ,È�¯ÊÚ '‰ ÈÎ Ì¯Â‚ ‰ÊÂ ,
‰ÈÁ‡ ÈÎ ˙ÂÓ‡ ‡Ï ‰"˘ÊÂ .Ï"�ÎÂ ‰ÓÈ˜‰ ‰Ó¯‚ ‰ÏÈÙ�(ÊÈ ,Ì˘ ÌÈÏ‰˙)Ï"¯ ,

·Â˘Â ‡Âˆ¯ „ÂÒ· ,ÍÎ ¯Á‡ ‰ÈÁ‡˘ È„Î ‰˙ÈÓ ‡¯˜�‰ ÏÂÙ�Ï Í¯Ëˆ‡ ‡Ï˘
,‰"È ‰˘ÚÓ ¯ÙÒ‡Â ,‰¯È˙È ‰‚È¯„ÓÏ ‰ÏÚÈ˘ È„È ÏÚ ˜¯ .˙ÂÏ„‚Â ˙Â�Ë˜ ‰È‰˘

:Ô"·‰Â ˙ÂÏ„‚ ‡È‰˘ ‰Ê „‚� ,˙Â�Ë˜ ‰�Â˘‡¯ ‰‚È¯„Ó ·˘Á� ‰È‰ÈÂ

øåàéá

מתוך  לצדיקים מתחברים שהרשעים
הנשמה  בבחינת הצדיקים נעשים ביטול ,
והחומר, הגוף  בחינת שהם הרשעים של 
להיות  יכול  לצדיקים התחברות ידי על  ורק 
נפשם  מוסרים והצדיקים עליה, לרשעים
כמו  ישראל  כל  את ולתקן להעלות
ולהתלבש  להתחבר עצמה מוסרת שהנשמה

הגוף , äøåöäבתוך  ìà øîåçä òéðëäì

:ïáäå ïúåìòäì

ìtðì éðúéçã äçc áåúëä øîàù åäæåÈÉÀÄÇÄÄÀÉ
יג) קיח , שהיא (תהלים הנמוכה למדיגה ליפול 

וחושך , הסתר על  המורה מלכות בבחינת
äîøâ äìéôð éë ,éðøæò 'ä éë íøåâ äæåÂÈÈÄ

,äîé÷ä ולהמשיך הקדושים ניצוצות לברר
החושך  לתוך  ית' ì"ðëå.אלקותו

ék úeîà àì áåúëä øîàù åäæåÉÈÄ

äéçà(יז שם, êøèöà(תהלים àìù ì"ø , ÆÀÆ
øçà äéçàù éãë äúéî àø÷ðä ìåôðì

úåðè÷ äéäù ,'áåùå àåöø' ãåñá ,êë

úåìãâå אחר הבאה הזאת דקימה

סוד  הוא האחרונה, לנקודה הנפילה

ידי  שעל  הקטנות, אחר הבאה גדלות

ואח "כ  נמוכה למדרגה נופל  שבקטנות

הנמוכות, דרגות עמו מעלה אזי עולה

אותה  שיעלה כדי הירידה תכלית היא וזו

גבוהה, למדרגה éãéאח "כ  ìò ÷ø

äøéúé äâéøãîì äìòéù חלקו ואז

שיעלה  ידי על  יהיה הניצוצות בהעלאת

יותר  למדריגה בה שהוא המדריגה את

áùçðגבוהה, äéäéå ,dé éNòî øtñàåÇÂÇÅÇÂÅÈ
äæ ãâð ,úåðè÷ äðåùàø äâéøãî

:ï"áäå úåìãâ àéäù

úåøòäå úåôñåä

האדם  מוכן  אזי  הזה, עולם בעסקי  לעסוק מהתורה

ע"ב  י "ז  דף שמות בזוהר  וכ "כ  וכו '. הזמן  לפגעי  ההוא

אפקוד ע"כ  משפחות מכל ידעתי  אתכם רק פסוק על 

לעורקמי  שנפל  יוסי  בר ' ומעשה עונותיכם, עליכם

כך פרטי , באדם הרמב"ם וכמ"ש יעו "ש. וכו ' דמיא

בתורה  עוסקים הצורה אנשי  שאם העולם, בכללות הוא

יש  החומר , מאנשי  ומחזיקין  סמכין  ידי  על  ועבודה

כשאין  כן  שאין  מה והצורה. להחומר  לשניהם, קיום

לפגעי  מוכנים שניהם אזי  תורה, ללומדי  ומחזיק סומך 

וגו ' יריכו  בכף ויגע פסוק על  בזוהר  וכמ"ש הזמן ,

ע "א ) קעא  הצור (וישלח תחת חומר  להכניע ראוי  לכך  ה ,

כנ "ל :. ובפרט בכלל 


